
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VP 
  

Về việc Thăm và làm việc 
của đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện đối với các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện Đình Lập 

      Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2022 

 
 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, UBND huyện xây dựng Chương 

trình thăm, làm việc của đồng chí Chủ tịch UBND huyện đối với các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 4 năm 2022 (Lịch làm việc tại các xã sẽ có 
thông báo sau) 

2. Địa điểm: Hội trường UBND các xã, thị trấn và kiểm tra trực tiếp tại các 
mô hình phát triển sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu, các công trình có khó khăn,  

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. (Yêu cầu UBND các xã, thị trấn dự 
kiến địa điểm mô hình, công trình cụ thể để đoàn đến kiểm tra thực tế)  

3. Thành phần 

* Đoàn của huyện 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. 

 2. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Tài chính - Kế hoạch, Tài 
nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội 

vụ, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 * Đại biểu xã 

 Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng công an xã, 
Trưởng các đoàn thể, công chức xã. 

 4. Nội dung chuẩn bị 

 UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn đến thời điểm 

báo cáo, đề xuất kiến nghị. 

(Văn phòng HĐND và UBND gửi kèm báo cáo của các xã, thị trấn yêu 

cầu các thành phần đi kiểm tra nghiên cứu báo cáo) 

UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tham 

gia đầy đủ, đảm bảo đúng thời gian quy định./. 
Nơi nhận:                                                                                                                                 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Công an huyện; 

- Các phòng chuyên môn;  
- VP HĐND và UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.         

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
Phạm Thị Lan 



  

 


		2022-04-18T07:11:59+0700




